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رتبه ايران در سه رشته مهندسی/ ايران همتراز با کشورهای توسعه  يافته
:مهراد به مهر خبر داد

رتبه ايران در سه رشته مهندسی/ ايران
همتراز با کشورهای توسعه  يافته

با بررسی وضعيت توليدعلم کشور در (ISC) سرپرست پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
رشته های مهندسی شيمی، مهندسی صنعتی و مهندسی مکانيک گفت: ايران در حال حاضر
.همتراز با کشورهای توسعه يافته در توليد علم فعاليت می کند

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مطالعه درباره توليدات علمی ايران نشان می
دهد که دانشمندان ايرانی در سال های اخير در عرصه های بين الملی حضوری پربار دارند
اکنون دانشمندان ايرانی خود راه را برای رسيدن به مرزهای دانش و جبهه های تحقيق
گشوده اند و نشر مقاالت علمی در مجالت معتبر بين المللی اکنون به يک فرهنگ تبديل شده
.و برای اين مسير بازگشتی وجود ندارد

اضافه کرد: بستر سازی و آماده کردن (ISC) سرپرست پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
زمينه های توليد علم که سياستی است با اهميت که توسط وزارت علوم و بهداشت و نيز
دانشگاه آزاد اسالمی اتخاذ شده است دانشگاهها و مراکز تحقياتی کشور را بر آن داشته است
.که با پذيرش دانشجويان تحصيالت تکميلی چرخه توليد علم را در کشور توسعه بخشند

وی اظهار داشت: از تمام فعاليت های علمی دانشمندان ايرانی که حتی با هدف کاربردی
کردن علم تحقيق و پژوهش می کنند و مورد اخير به شدت توسط دولت جمهوری اسالمی
ايران حمايت می شود استادان و پژوهشگران مقاالتی را در مجالت معتبر بين المللی به
چاپ می رسانند که باعث اعتالی ايران و مطرح شدن دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی کشور
.در عرصه های جهانی می شود

مهراد گفت: دانشمندان ايرانی در بسياری از رشته های موضوعی موفق اند و رتبه علم

تبليغات

ورود
نام کاربری

2010/11/10 ایران ه/ رتبه ایران در سه رشته مهندسی …

http://www.unp.ir/news_9081.htm?ut… 1/6



آموزش تصويری پولساز
3D) ترين نرم افزار جهان

 (s Max 2010
Solid Works 2007 
 آموزش نرم افزار های

مهندسی در منزل
 هفتاد طرح تيپ سرمايه
گذاري شرآتهاي تعاوني
 سواالت و منابع آزمون
های کنکور کارشناسی

ارشد حسابداری 
 راهنمای تحصيل در

کشورهای : کانادا - آلمان -
مالزی - هند - استراليا -
روسيه -آمريکا و اروپا

 چگونه پذيرش تحصيلي و
بورس خارج آشور

بگيريم؟
 بانك تحقيقاتي دانشجويان

 ويندوز مخصوص
آودآان 

 آاملترين مجموعه آنتي
ويروسهاي 2010

فهرست
بخش های اخبار ·
 عضويت ·
لينک های آموزش عالی ·
مقاالت ·
دانلود ها ·
تاالرهای گفتگو ·
نوار ابزار سايت ·
· RSS
 اخبار در موبايل شما ·
جستجو در سايت ·
جستجو در دانشگاه های ·
ايران
جستجوی محصوالت ·
فروشگاه
راهنمای عضويت در ·
سايت
يادآوری رمز عبورتان در ·
سايت
راهنمای استفاده از سايت ·
راهنمای تاالرهای سايت ·
بنرهای سايت ·
درباره ما ·
تماس با ما ·
اخبار و آگهي استخدامي
اخباراستخدام
استخدام دکتري-ارشد
استخدام عضو هيات علمي
استخدام کارشناس
استخدام بانک
استخدام شرکت هاي
خارج

وضعيت توليد علم ايران در سه رشته

با تشريح رتبه علمی ايران در برخی (ISC) سرپرست پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
رشته های تحصيلی گفت: ايران در رشته مهندسی شيمی در سال 1388 رتبه 11 جهان را به
دست آورده است کشورمان با توليد 610 مقاله در بين 119 کشور توانسته قبل از ترکيه (
606 مقاله )، روسيه (602 مقاله ) و لهستان (576 مقاله ) به اين مقام دسترسی پيدا کند.
پيش از ايران کشورهای چين، آمريکا، آلمان، هندوستان، ژاپن، کره، فرانسه، اسپانيا، کانادا
و انگلستان به ترتيب با توليد 3495 مقاله ، 3059 مقاله، 1140، 1127، 1113، 1032،
.978، 878، 867 و 816 مقاله رتبه اول تا دهم جهان را کسب کنند

وی درباره فعاليت های علمی انتشاراتی دانشمندان ايرانی در رشته مهندسی صنعتی (
توليدی ) گفت: در اين رشته نيز جايگاه ايران با توليد 170 مقاله در سال 1388 در بين 76
.کشور که در اين حوزه مقاله علمی به چاپ رسانيده اند يازدهم است

مهراد گفت: کشورهای ترکيه با 141 مقاله ، ايتاليا با 140 مقاله و استراليا با 110 مقاله بعد
از ايران قرار دارند کشورهايی که در رشته مهندسی صنعتی رتبه های اول تا دهم را به
دست آورده اند عبارتند از: آمريکا با 942 (7/17 درصد) چين با 650 (2/12 درصد)، ژاپن
با 389 (3/7 درصد)، تايوان با 304 (7/5 درصد)، هندوستان با 294 (5/5 درصد)،
انگلستان با 285 (4/5 درصد)، آلمان با 189 (6/3 درصد) و فرانسه با 184 مقاله (5/3
.درصد) . سهم توليد علم ايران در رشته مهندسی صنعتی (2/3 درصد) است

وی با اشاره به وضعيت رشته مهندسی مکانيک اظهار داشت: در اين رشته تعداد کل
کشورهای دارای مدرک 103 کشور است. ايران با تالش دانشمندان خود جايگاه 12 جهان را
.از نظر توليد علم در اين رشته به خود اختصاص داده است

دانشمندان ايرانی در سال 1388 ،(ISC) به گفته سرپرست پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
با توليد 389 مقاله در رشته مهندسی مکانيک 4/2 درصد از مجموع توليدات علمی اين
حوزه را به چاپ سپرده اند. اسپانيا با توليد 331 و ترکيه با 290 مقاله بعد از جمهوری
.اسالمی ايران قرار دارند

وی افزود: آمريکا، چين، ژاپن، انگلستان و کره جنوبی کشورهايی هستند که به ترتيب توليد
2954 مقاله، 1929، 956 ، 951 ، و 906 مقاله رتبه های اول تا پنجم جهان را به خود
اختصاص داده اند. سپس فرانسه، هندوستان ، کانادا، آلمان، تايوان و ايتاليا هر کدام به
ترتيب با انتشار 750 ، 698 ، 611 ، 581 ، 542 و 519 مقاله موفق شده اند تا رتبه های
.ششم تا يازدهم را از آن خود کنند

ايران همتراز با کشورهای توسعه يافته در توليد علم

مهراد به مهر گفت: نگاه اجمالی به رتبه های ايران در سه رشته ای که وضعيت توليد علم
در کشورهای دارای مدرک در پايگاه مؤسسه اطالعات علمی را نشان می دهد مشخص می
.سازد که ايران هم تراز با کشورهای توسعه يافته در عرصه های توليد علم گام بر می دارد

تفاوت های موجود به سابقه و (ISC) به گفته سرپرست پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
.قدمت دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی در کشورهای ياد شده مربوط می شود

وی اظهار داشت: در بين کشورهای در حال توسعه تنها هندوستان، کره جنوبی، ترکيه،
لهستان، برزيل و تايوان توانسته اند مانند ايران در بين 10-12 کشور اول توليد کننده علم
.در جهان حضور خود را به اثبات برسانند

مهراد گفت: حضور ايران در بين اين کشورها و کسب مرتبه های باالتر از حيث توليد علم
با وضعيت موجود و آنچه امروز در دانشگاهها و پژوهشگاهها مشاهده می کنيم درخور
توجه است و اطمينان دارم نگاه عالمانه دانشمندان ايرانی به توسعه همه جانبه کشور، جايگاه
.ايران را در اين نوع رتبه ها در زمان های کوتاه ارتقاء خواهد بخشيد
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جداول جالب ترين رده 
بندی دانشگاه ها / شادترين
...و آنالين ترين دانش

تجربه از رتبه های 40 
 برتر آنكور

اعالم آخرين ليست 
دانشگاه هاي معتبرمالزي و
نحوه ارزشيابي مدارک آن

جداول وضعيت اعتبار 
مدرک 75 دانشگاه عربی/
...هشدار درباره دانشگاه اما

تجربه يا مدرك، مساله 
!اين است

جدول دانشگاههای 
معتبر باکو

معرفی سايت به دوستان

ايميل
: شما

اخبار - آگهی استخدام (برگزار مي شود 89/08/10     --(بازديد2536

استخدام بانک ECO trade and Development Bank 89/08/11     -
(بازديد2430)-

اخبار - آگهی استخدام
استخدام سيکل ديپلم تا کارشناسی ارشد در نيروي زميني ارتش
(89/08/16     --(بازديد2367

استخدام کارشناس استخدام کارشناس شرکت پيمانکاری 89/08/12     --
((بازديد2130

استخدام کارشناس
استخدام تعدادي از رشته هاي آارشناسي در قرارگاه پدافند
(هوايي خاتم االنبياء (ص) 89/08/10     --(بازديد1784

محصوالت فروشگاه

محصوالت پرفروش هفته

سواالت و منابع آزمون های کنکور کارشناسی ارشد مديريت بازرگانی
10 ساالنه کارشناسی ارشد مديريت آموزشی

10 ساالنه سواالت آزمون ها و منابع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
سواالت و منابع آزمون های کنکور کارشناسی ارشد حسابداری  

 سواالت و منابع آزمون های کنکور کارشناسی ارشد مديريت اجرايی
MBA سواالت و منابع آزمون های کارشناسی ارشد مديريت 

سواالت 10 ساالنه کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگليسی
سواالت و منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونيک

 سواالت آزمون ها و منابع کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی
 سواالت آزمون ها و منابع کارشناسی ارشد علوم قرآن و حديث 

 سواالت و منابع آزمون های کنکور کارشناسی ارشد مديريت دولتی 

 * مشاهده فهرست کلی محصوالت کارشناسی ارشد ...........* 
قيمت هر پکيج کارشناسی ارشد فقط 6 هزار تومان می باشد .
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 کپی برای شما
Send

بيشترين جستجوها در سايت

استخدام   
  اخبار    آزمون
  تکميل ظرفيت

  MBA    دکتری

کارشناسی
ارشد   پذيرش
دانشجو   پذيرش بدون
آزمون   پذيرش بدون

کنکور   استخدام
در بانک ها
استخدام دانشگاه  
استخدام عضو هيات
علمی   دانشگاه
مجازی   استخدام
شرکت نفت
 اخبار دانشگاهی

جديدترين دانلودها
دانلود کتابها و 

جزوات دانشگاه پيام
نور

318

انجمن های علمی 
ايران 68

جزوه درس 
الکترونيک 2
مهندسی برق دانشگاه
شريف

200

جزوه درسی 
رشته دانشگاهی
مهندسی مکانيک

189

کارشناسی ارشد 
مهندسی مکانيک
سواالت و کليد 89

1394

کارشناسی ارشد 
مهندسی عمران
سواالت و کليد 89

1400

کارشناسی ارشد 
مهندسی فناوری
اطالعات سواالت و
کليد 89

1333

کارشناسی ارشد 
نايع هند
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کارشناسی ارشد 
MBA مديريت
اجرايی سواالت و
کليد 89

1836

کارشناسی ارشد 
مهندسی مواد
سئواالت و کليد 89

1030

بار بازديد صورت گرفته است 10,771,671زمان بارگزاری صفحه: 0.55 ثانيه

صفحه اصلي | آرشيو اخبار | مقاالت آموزشي | تاالرهای گفتگو | جستجو | لينک هاي مفيد |
 تماس با ما| فروشگاه

اخبار سياسی | اخبار فناوری اطالعات | اخبار ورزشی | اخبار زنان| کتاب و مجالت | اخبار
امنيت | اخبار گرافيک| اخبار پزشکی سالمت | دانلودهای جديد

مرکز خريد محصوالت دانشگاهی

 (همه چيز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر زاده نشده اند. (بزرگمهر حکيم
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